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Blide gutter når gull i Ungdoms OL var i boks! 
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Styrets arbeid i 2019 

 
Styrets sammensetning i 2019 har vært: 

Leder: Jostein Buraas  

Nestleder: Kenth-Stian Johansen 

Styremedlem(mer) og varamedlemmer: 

Bettina Haslev Nordbye (kasserer) 

Erik Brænden 

Eva Vollan 

Johan Høstmælingen 

Ådne Birketveit  

Michael Bråthen (varamedlem) 

Valgkomité: Kai Ove Rønning, Kjetil Nordbye 

Revisor: Knut Arne Moen 

Antall medlemmer i klubben per 01.03.2019: 171 
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Styrets arbeid i 2019 

Styret har hatt i snitt ett styremøte i måneden i perioden siden sist Årsmøte. Hovedfokus for styret i 

året som har gått har vært å legge til rette for et best mulig sportslig tilbud til de unge utøverne i 

klubben. Det har også vært et viktig mål for styret å kunne etablere et komplett sportslig tilbud for 

curlingspillere i alle aldre og på alle nivåer i løpet av året. Med etableringen av seniorcurling og 

paracurling nå i vinter er dette målet nådd. Takk til de som har gjort dette mulig å få til.  

Videre har mye fokus vært på en trygg økonomisk styring samt fortsatt jobbing for å kunne øke 

klubbens inntekter. Dette må en kunne sies å ha lykkes med da klubben for andre år på rad leverer et 

trygt overskudd og et bedre resultat enn budsjettert for klubbdriften. Det er også gledelig at 

klubbens sponsorinntekter fortsetter å øke og at vi også har fått på plass en Generalsponsor for 

klubben i løpet av året. Vi ønsker Sparebank 1 Gudbrandsdal hjertelig velkommen på laget!  

Det er også gledelig å registrere at curlinglinjen på NTG Lillehammer som driftes sportslig av klubben 

fortsetter sin positive utvikling. I inneværende skoleår er det ni elever totalt på linjen mot tre i 

oppstartsåret. Vi opplever også god sportslig utvikling for elevene på linja og det er gledelig å se at vi 

har elever også fra Oslo på linja. Honnør til trenerne og styringsgruppa for NTG Curling for meget god 

jobb i året som har gått. Jobben som legges ned her er meget viktig for utviklingen av norsk curling 

på toppnivå i årene som kommer. Det er gledelig å se at elevene fra linja plukkes ut til å representere 

Norge både under EYOF i Sarajevo i 2018 og i Ungdoms OL i Lausanne i 2019 der gutta fra 

Lillehammer til og med kunne ta med seg gullmedaljen hjem. Det er en milepæl for curlinglinja å få to 

navn på skolens «Wall of Fame».  

I året som har gått har styret også jobbet for å bedre det sosiale miljøet i hallen. Et meget positivt 

tilskudd til dette har vært etableringen av en trivelig kafèkrok i 1. etg som er åpen på mandag og 

tirsdagskvelder. Dette hever trivselen for både aktive spillere og spillerne i Lillehammerserien. Stor 

takk til ildsjelene som står bak dette tilbudet.  

Når det gjelder de sportslige resultatene i året som har gått så vil styret gi stor honnør og takk til 

Sportslig leder og klubbens driftige og dyktige trenere og ildsjeler i alle ledd. Klubben har vel aldri 

hatt et sportslig bedre år.  

Vi har opplevd eventyrlig vekst blant de yngste og har nå Norges desidert største kidsgruppe. Det 

gror meget godt i klubben og LCK har stilt hele fire lag i kidsklassen i vinterens turneringer rundt 

omkring i landet. Tusen takk til Eirik Haagens for solid rekrutteringsjobb og til NTG elevene for super 

innsats som trenere for de yngste. Dere er gode forbilder for kidsgruppa vår. 

Juniorgruppa i klubben har også hatt sitt klart beste år så langt. Her har vi en fantastisk 

treningsgruppe både når det gjelder antall, miljø og ikke minst sportslig kvalitet. Klubbens lag har 

hevdet seg meget godt med turneringsseire i både inn- og utland. Lag Ramsfjell tok sin andre 

Kongepokal på slutten av sist sesong og tok i januar et nytt NM gull for junior. Seier i en World Tour 

turnering for senior var et stort høydepunkt for dem høsten 2019. De er også i år Norges 

Juniorlandslag og spiller i skrivende stund Junior VM i Russland. Stor honnør også til Team Brænden 

som tok en sterk bronsemedalje i Senior NM på slutten av sist sesong i tillegg til at de ble 

Norgesmestre for Junior. Team Mosetertoppen Skiline fortsatte også sin gode utvikling og kunne 
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innkassere totalseieren i Nordic Junior Curing Tour 2018 – 2019. Lag Burøisund har også hatt flott 

utvikling det siste året og vi kan gratulere dem med deres første seier på Touren for yngre junior i 

Norge. Hele åtte spillere fra klubben har også representert Norge internasjonalt gjennom året som 

har gått. Da dette kunne toppes med gull i Ungdoms OL til Lukas og Grunde sammen med sine to 

lagvenninner fra Oppdal og Trondheim så må styret bare bøye seg i støvet for det juniorgruppa har 

fått til. Noe sier oss at vi bare har sett begynnelsen. Dere kan være stolte over gruppa og jobben dere 

gjør som trenere Kai Ove Rønning og Stein Erik Johansen.  

På seniornivå gjør klubben det også meget godt nasjonalt. Det skal sies at juniorene leder an også her 

men vi har også tre seniorlag som har deltatt og gjort sine saker godt under vinterens Norgescup. 

Høydepunktet på seniorsiden så langt denne sesongen var 2, 3, 4, 5 og 8. plass til lag fra LCK under 

Norgescup 3 på Oppdal. Enda gjenstår det mye å spille for denne sesongen med blant NM for senior. 

Det er også meget gledelig at Martine Vollan Rønning og Maia Ramsfjell det siste året ble tatt ut til å 

spille for Norge i seniorklassen under EM i Helsingborg.  

Arrangement er også et viktig satsingsområde for klubben. Vi fører arven fra Ungdoms OL i 2016 

videre og har også i året som har gått vært arrangør for et Norgesmesterskap. NM Damer og 

Norgescupfinalen 2019 ble gjennomført med glans. Ekstra artig var det selvfølgelig at Team Ramsfjell 

kunne motta Kongepokalen på hjemmebane. Klubben har også arrangert både Yngre Junior Tour og 

Nøhrs Julecup til topp karakter i året som har gått. Stor takk til driftige ildsjeler som gjør dette mulig. 

Vi fortsatte også suksessen med Askus Sommercurling for de yngste sommeren 2019 med curling på 

sommeris i skoleferien for de yngste. Et viktig tiltak for rekrutteringen til klubben som vi viderefører i 

2020. Klubben var også stolt medarrangør til Lillehammer Youth Curling Camp i begynnelsen av 

august med over 60 deltakere fra åtte forskjellige land i 2019.  

Bedriftsarrangement / events er klubbens viktigste inntektskilde sammen med sponsorinntekter og 

her jobber vi aktivt med markedsføring og innsalg. Det er gledelig å se at vi etter noen år med 

nedgang opplevde en gledelig økning her i 2019. Tusen takk til medlemmene som stiller opp som 

instruktører!  

Bedriftsserien vår er på mange måter Lillehammers vakreste curlingeventyr. Her har vi et herlig 

lavterskeltilbud til bedrifter og vennegjenger. Takk til lagene i alle 3. divisjoner for herlig curlingmoro 

i året som har gått. Det er fortsatt plass til flere lag så spre det gode budskap om Sparebank 1 

Gudbrandsdalserien som er det nye navnet på bedriftsserien vår.  

Vil også benytte sjansen til å gi stor honnør til klubbens ansatte i året som har gått. Mathias Brænden 

gjorde en strålende jobb med icemaking og gruppegjennomføring sist sesong. Tusen takk Mathias!  

Trenerne våre på NTG Kai Ove Rønning og Thomas Løvold (Sportssjef) gjør også en meget jobb med 

talentene på NTG. Tusen takk til dere!  

Så må vi også gi honnør til Sebastian Wik Varmdal som tar seg av innsalg og koordinering av 

gruppeaktiviteten vår denne sesongen på en utmerket måte.  

Vi har også vært så heldig å fått ansatt Kai Ove Rønning i fast stilling som klubbkoordinator og 

icemaker i klubben. Det betyr veldig mye for oss. Få om noen kan mer og brenner mer for 
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curlingsporten enn Kai Ove. Tusen takk for alle timene du legger ned både som ansatt og som frivillig 

trener og Sportslig leder på fritiden.  

Det må også understrekes hvor mye våre gode samarbeidspartnere på sponsorsiden betyr for 

aktiviteten i klubben. Deres betydelige bidrag til klubbens økonomi gjør det mulig for oss å tilby et 

meget godt tilbud til curlingspillere i alle aldre.  

Ønsker til slutt å rette en stor takk til hele styret. Jeg håper medlemmene ser og setter pris på hvor 

mye tid og energi dere legger ned for klubben i vårt hjerte. Det er en stor glede å få jobbe sammen 

med dere for å fortsette å utvikle Norges desidert beste curlingklubb!  

Lillehammer 03.03.2020 

Jostein Buraas 

Styreleder  

 

Alltid god stemning når Ådne er på isen 
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Økonomi 

Regnskapet i Lillehammer Curlingklubb føres avdelingsvis under følgende avdelinger: 

1. Klubbdrift 

2. NTG 

3. Lag Ramsfjell 

4. Lag Brænden 

5. Lag Mosetertoppen Skiline 

Dette er en vesentlig informasjon til lesere av regnskapet til Lillehammer Curlingklubb. 

De ulike lags økonomi kommenteres ikke mer enn at avd. regnskapet består av de inntekter som 

hvert lag selv har skaffet seg (dugnader, sponsoravtaler, seierspremier og støtter). Kostnadene består 

av dokumenterte utlegg med kvitteringer fra turneringer som følges tett opp av ansvarlig på laget i 

forhold til budsjett. 

Regnskapet for NTG er preget av stram og fornuftig drift. Skoleåret 19/20 er siste år med 

oppstartstilskudd fra NIF, og overskudd settes på fond for å sikre senere års drift av linjen. NTG har 

vært driftet uten noen form for tilskudd fra klubbdrift i 2019. 
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Klubbdriften har hatt en positiv utvikling siden 2018. Dette skyldes i hovedsak økning av 

sponsorinntekter og firmacurling. Overskuddet i 2019 på klubbdriften var 100.388,-, 44.024,- bedre 

enn budsjettert. 

Samlet egenkapital for alle avd. er kr. 1.298.244 som utgjør en egenkapitalgrad på 66,7 %.  

Budsjettet for 2020 holder samme fokus som 2019 på streng kostnadskontroll og økte inntekter, hvor 

det i vesentlig grad er økt sportslige aktivitet som er målet. 

 

 

 Sportslig aktivitet 

 

God trøkk på trening i den flotte hallen vår 

2019 har vært et år med meget god sportslig utvikling for klubben både når det gjelder bredde og 

topp. Rekruttering og god aktivitet for barn- og ungdom vil alltid være det viktigste for klubben. Her 

er vi spesielt godt fornøyd med den positive veksten vi har sett i kids gruppa vår i året som har gått. 

At vi har fått på plass en stabil gruppe på nesten 20 utøvere og har kunnet stille hele fire kidslag i 

turneringer det siste året lover godt for fremtiden.  

 

Det må også kunne sies av vi har landets største og beste treningsgruppe for Yngre Junior og Junior. 

Denne gruppen består av treningsvillige ungdommer som ønsker å utvikle seg om idrettsutøvere og i 

tillegg har skapt et meget godt miljø. Utøverne presenterer også meget godt. Dette kan illustreres 
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med flere NM titler det siste året og hele sju utøvere tatt ut til å representere Norge Internasjonalt 

det siste året. Gull i Ungdoms OL til to av våre utøvere viser også at spillerne fra klubben er i stand til 

å hevde seg også internasjonalt. Jentelaget vårt Lag Ramsfjell har også som det første laget i 

klubbens historie klart å vinne en World Tour turnering for seniorer.  

 

Vi er også meget godt fornøyd med å ha fått på plass to nye grupper høsten 2019 som gjør at vi nå 

har nådd målet om å ha et sportslig tilbud til absolutt alle grupper i samfunnet. Med vellykket 

oppstart i både senior gruppe og para gruppe har vi nå et komplet tilbud. Vi gleder oss til å se 

utviklingene videre også i disse to nye gruppene.  

 

Til slutt vil jeg få rette en stor takk til trenere, oppmenn og coacher som gjør en strålende jobb for å 

legge til rette for god utvikling for våre utøvere! Dere er gull verdt!  

 

Kai Ove Rønning 

Sportslig leder  

 

 

Coach for Norges lag i Junior VM i Russland var Kai Ove Rønning 
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Para Curling 

 

Fullt fokus på trening i paragruppa 
Klubben startet i samarbeide med Norges Curlingforbund, Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen 

Innlandet desember 2019 opp med Paracurling. Det nye tilbudet har blitt meget godt mottatt og vi 

har nå fast trening hver torsdag for gruppa. Målet for neste sesong er å kunne stille et eget lag fra 

klubben i para klassen. Tusen takk til Idrettsrådet i Lillehammer som støtter tilbudet økonomisk og 

gjør dette mulig.  

 

Arrangement  

2019 var et relativt rolig år på arrangementssiden. 

Palmehelgen arrangerte vi NM senior for damer og Norgescupfinalen for herrer. 

Arrangementet var vellykket, og sørget samtidig for Kongepokal nr. 2 til Lag Ramsfjell. 

I desember arrangerte vi Norgescup yngre jr/kids med 13 lag. Hele turneringen ble 

gjennomført av våre juniorer, noe de gjorde med glans. 

Vi har også i 2019 startet prosessen med å få arrangere EM i 2020, men dette er ikke avklart. 
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Kjetil Nordbye 

Arrangementsansvarlig LCK 

 

 

 

NTG Curling 

 2019 starter linjas tredje skoleår. Vi har gått fra 4 til 8 elever. De sportslige resultatene er 

meget gode, og toppet seg med gull i U-OL 2020 for to av våre elever. I tillegg oppnådde 

flere av elevene strålende resultater som:  

- NJCT seier sammenlagt 

- NM gull kvinner m/Kongepokal 

- EJCT seier 

- WCT seier 

Linja har nå etablert seg og fungerer etter hvert veldig bra. I 2019 fikk vi på plass en 

styringsgruppe, med bl.a. representanter fra NCF og HCK. Dette er med på å gi et bredere 

eierskap i norsk curling. 

Økonomisk hadde linja i 2019 et overskudd på 142.000, men dette må sees i sammenheng 

med tilskuddet fra NIF. Skoleåret 2019-2020 er det siste året med støtte fra Norges 

Idrettsforbund. Fra 2021 er det et mål at linja går i balanse uten NIF tilskudd. I 2019 fikk også 

linja økt årlig tilskudd fra NCF, noe som må ansees som en anerkjennelse av den kvaliteten vi 

har på linja. For at linja skal gå i balanse, bør det over tid være minimum 9 elever hvert 

skoleår. Linja har gjennom de tre første årene bygget opp et overskuddsfond, som gjør at vi 

unntaksvis kan tåle et lavere antall elever. Men det er en risiko for at vi må tilpasse tilbudet 

ved lavere søkerantall. 
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Linja har et meget godt samarbeid med trenerne Thomas og Kai Ove, som begge viser stort 

engasjement og fleksibilitet for at linja skal gi et så godt tilbud som mulig. 

Kjetil Nordbye 

Prosjektleder NTG – LCK 

 

Senior Curling 

Erik Brænden tok initiativ til å starte opp kurs for seniorer i 2019. Lck har hatt tilbud til Kids, 

yngre junior, junior, seriespillere, men seniorer har vi ikke hatt noe tilbud til. En klubb for 

alle, i en idrett som passer hele livsløpet er vårt hovedmål enten man vil blir proff eller bare 

ha det gøy på isen. 

Nytt av året er at nå er Seniorcurling i gang, og paracurling er også i gang. LCK har nå tilbud 

til alle i alle aldre. 

LCK inviterte til seniorkurs hvor oppstarten var satt til mandag 9. september. Erik bommet 

nok litt med den datoen siden dette var selveste «Valgdagen». Isen var klar, intruktøren var 

klar men seniorene uteble. Dette kurset ble da lagt litt på is mens jungeltelegrafen begynte å 

arbeide på Lillehammer. 

Plutselig hadde vi 8 interesserte senior menn som ønsket å prøve curling, så kurset startet 

opp mandag 21. oktober. LCK valgte at dette kurset med 9 treninger med instruktør skulle 

være gratis for deltakerne. Hvis man ønsket å fortsette å spille curling etter kurset så må 

man være hovedmedlem i klubben. Enkelte har nok falt av lasset men 5 stk seniorer har nå 

tegnet hovedmedlemskap i klubben. 
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Seniorgruppa i LCK som startet opp høsten 2019  

Seniorene ble så ivrige at de ønsket å stille et lag i Lillehammerserien 3. divisjon etter jul 

2019. Vi glemte oss dessverre litt ut å rakk ikke å melde på laget innen fristen, så tilbudet de 

har nå frem til sommeren er å spille 6 treningskamper, + å trene så mye de vil etter avtale 

med Kai Ove Rønning. 

Tilbakemeldingene fra seniorene har vært at de føler seg veldig godt mottatt og virkelig 

trives i vår flotte curlinghall. De takker LCK for det flotte tilbudet de har fått. 

3 nye seniorer har nå vært i kontakt for å høre når neste kurs vil starte opp, og Erik tenker å 

kjøre en ny runde fra høsten 2020. 

LCK har gått til innkjøp av en vandrepokal «Innlandsmesterskap» for senior. Dato for første 

mesterskap er ikke blitt satt enda men LCK og HCK ønsker en årlig tradisjon på dette, hvor 

mesterskapet alternerer annenhvert år mellom LCK og HCK. 

Selve kurset ble avsluttet 27. januar med at vi inviterte seniorene fra Stange curlingklubb til 

Lillehammer for en miniturnering. Hovedmålet var å lage en møteplass i innlandet for disse 

seniorene. Det var 6 lag som spilte denne turneringen. Turneringen var gratis, og ble 

avsluttet med at LCK tok på seg spanderhatten og serverte Pizza-Brus og kaffe på alle de 

fremmøtte. 
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God stemning med seniorene fra Hedmarken Curlingklubb på besøk 

Seniorkurset har vært innom følgende temaer 

- Bli kjent, info om klubben og klubbens lag. 

- Sikkerhet på isen info om utstyr. 

- Slide litt med kost/krykke/stikke, det som fungerer best for hver enkelt.  

- Bli kjent med curlingbana 

- Balanse og finne ut hva som passer best for deg.  

- Sette curl, finne farten. 

- Poengberegning og grunnleggende spilleregler. 

- litt grunnleggende taktikk og bruk av kosting. 

- Gjennomgang av de forskjellige posisjonene og oppgavene på et lag. 

- Trene litt på dragninger og løs takeout med tidtaking. 

- Litt mer info om avansert taktikk og bruken av  klokke og tall(Melding av fart). 

- Info om videre tilbud i klubben, seriespill, info om innlandsmesterskap for seniorer 

- Miniturnering  

 

Styret i LCK v/ Erik Brænden 
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Sommercurling og Curling Camp 

 

Askus Sommercurling 

For andre året arrangerte klubben Askus Sommercurling i begynnelsen av august. Ni unge lovende 

spillere deltok denne uka som var fullspekket med curling fra morgen til kveld. Dette tilbudet har blitt 

en meget viktig del av klubbens rekrutteringsarbeid og har blant annet høstet mye ros fra styret i 

Norges Curlingforbund. NCF støtter også tilbudet økonomisk. Sommercurling videreføres også 

sommeren 2020. Stor takk ti Mathias, Mille og Grunde som stilte som instruktører og Eirik som 

organiserte det praktiske.  
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Flinke trenere og blide unger på Askus Sommercurling 

 

 
 

For andre gang arrangerte Lillehamer Olympic Legacy Sports Centre i samarbeide med Norges 

Curlingforbund og Nordic Junior Curling Tour internasjonal treningscamp i august. Campen har blitt 

en stor suksess og 55 utøvere fra sju forskjellige land deltok.  

Campen videreføres sommeren 2020.  

LCK bidrar med trenere, ledere og dugnadsinnsats i forbindelse med campen.  

Mange av klubbens lovende spillere har hatt stort utbytte av å delta på campen.  
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God stemning på camp med OL medaljevinnerne Skaslien og Nedregotten på besøk 

 

Alltid topp service når Kristin åpner sin curlingcafè 
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Rapporter fra våre lag/grupper: 

Lag Høstmælingen 

Har spilt med Elias, Eskil og Johan spilte med Kent-Stian i vårsesongen, samt at 

Grunde deltok på NM. Høstsesongen steppet Olav inn for Kenth-stian. 

NM i Haugesund 2019 ble det tap i 1/8 dels finalen noe som endte opp med en 12 

plass. 

Laget kvalet in til NM etter 3 plass i regionsmesterskapet i desember. 

Ellers har det blitt spilt NOrgesCup i Halden (slått ut i gruppespill) og Oppdal (5. 

plass) 

 

Lag Krøven  

 

Solid Lillehammer gjeng på Norgescup på Oppdal 
Lag krøven har denne sesongen bestått av kenth-stian Johansen, Eivind Sve, Lars Ove 

Madshus og Stein Erik Johansen. 
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Laget spilte norgescup 2 i halden hvor vi ble nr 6, så regionsmesterskapet som også endte 

med en 6.plass, før vi tok turen til Oppdal hvor vi dessverre ikke kom til kvartfinalen. 

Alt i alt en sesong med mye godt spill,men med mye marginer imot som gjør at vi dessverre 

ikke kom til NM denne sesongen. 

 

Nøyaktighet og fokus! 
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Lillehammer CK Lag Ramsfjell 2019 

 

Lag Ramsfjell sesongen 2019 - 2020  

Laget besto sesongen 2018/2019 av Astri Forbregd, Mille Haslev Nordbye, 

Martine Vollan Rønning og Maia Hamre Ramsfjell.  

Coach: Kai Ove Rønning. 

Årets høydepunkt har vært 1. plassen i WCT Latvian Int, tett fulgt av 1. plass i 

EJCT Braehead. 

Resultater og sluttspill 2019 

Turnering Plass 
World Junior CC 7 

NM Junior 1 
NM Damer 1 

WCT Latvian Int. 1 

EJCT Oslo 3 
EJCT Braehead 1 

WCT Glynhill Ladies Int. DNQ 
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Stipender 2019 

- Sparebank1 talentstipend: 40.000,- 

- Gullstipendet fra Norske Olympiavinneres Klubb: 25.000,- 

En stor takk til Lillehammer Curling Klubb for året 2019! En ekstra stor takk 

også til våre støttespillere og samarbeidspartnere: 

 

- Askus 

- Ramsfjell Arkitekter 

- Lillehammer Fjellstue og Hytteutleie 

- Ikomm 

 
Utdeling av Talentstipend fra Sparebank 1 Gudbrandsdal 
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Team Brænden 2019 

 

Stramme karer som har levert mye god curling det siste året 

Team Brænden har hatt et forrykende år, med mye opp og nedturer. Året startet med Norgescup 3 i 

Oppdal der drømmen om Junior VM gikk i vasken, da vi tapte i kvartfinalen mot Oppdalsbanken som 

ikke bommet. Videre dro vi til NM herrer i Haugesund der vi dro i land en 3. plass, som da betyr at vi 

kom til internasjonal gruppe. Ikke lenge etter dro vi til Junior NM med håp om gull etter en sterk 

prestasjon i NM Herrer, og gull ble det. Etter dette kom Norgescupfinalen der vi hadde store 

forventninger, men spillet fulgte ikke forventningene, og det endte med en 4. Plass. Som avslutning 

på sesongen dro vi til NJCT Bill Ross i Sundbyberg og dro med oss en sterk 2. Plass. 

Videre var det ny sesong og nye muligheter for Junior VM, og vi var favoritter til å ta plassen. Men 

dessverre var aldri spillet eller resultatene der for oss. Vi startet i Karlstad der vi endte på en litt 

skuffende 3. Plass. Men vi så fremover mot EJCT Oslo som var uttaksturnering for Junior VM der vi 

fikk 2. Plass sist. Vi endte på en skuffende 6. Plass, men vi var fortsatt med i kampen om Junior VM. 

Etter det var det EJCT Braehead som var 2. Uttaksturnering for Junior VM. Der endte vi også på en 

skuffende 6. Plass. Etter Braehead reiste vi til Norgescup 2 i Halden der vi endte opp på en 11. Plass. 

Det gikk forferdelig dårlig med oss. Som en avslutning av året var det regionmesterskap, og i 

innlandet var vi ubeseiret og slo til med et gull. En fin avslutning på en år med mye opp og nedturer. 
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Team Mosetertoppen Skiline Curling 

 

Vinnere av Nordic Junior Curling Tour som har vunnet tur til Canada 
Laget består som tidligere av Grunde (NTG), Lukas (NTG), Magnus (NTG), Tinius (NTG) og Sander. 

Laget fortsetter den gode utviklingen og nyter godt av trening på kveldstid i tillegg til all trening de 

får gjennom NTG. De spiller også Lillehammer-serien som de vant 2019, og leder denne sesongen. 

Gutta har i år tatt et nytt steg og matcher 3-5 år eldre motstandere internasjonalt. Dette lover meget 

godt for fremtiden.  

 

Representasjon Internasjonalt 

Tinius ble tatt ut til EYOF i Sarajevo, i Bosnia Herzegovina. . Grunde og Lukas ble tatt ut til Ungdoms 

OL i Lausann Sveits, hvor det etter hvert ble gullmedalje. 

 

Høydepunkter 

Nye milepæler passeres stadig. Gutta endte opp med å vinne NJCT Touren sammenlagt noe som gir 

sponsorkontrakt og tur til Canada. Den første internasjonale turneringsseieren kom i NJCT Åland. Og 

den første semi-finalen i EJCT -turnering kom i Brahead. Gutta kvalifiserte seg også som det yngste  
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laget noen sinne til Norgescupfinalen 2020. Det hele ble toppet med Gull i ungdoms-OL for Lukas og 

Grunde.  

Turneringer:  

Vår:  

1-3. feb Hedmarken Yng jr.  1. plass 

23 -24 feb   SCO, Perth U- 17  utslått før kvart  

1.-3. mars  NJCT Aaland, Finland 1. plass 

8-10. mars  NM y jr.,  Halden 2. plass 

29-31 mars  Trondheim Jr NM 5. plass 

26-28. april   NJCT Sundbyberg 4.plass 

 

Høst:  

27-29. sept  NJCT Curlstad   2. plass  

18-20. okt  EJCT Oslo   5. plass 

01-03. okt EJCT Braehead   4. plass 

08-10. nov NC2 Halden   4. plass 

29-31. nov NJCT København  4 plass 

06.09. des Regionsmesterskap  2. plass  

 

Gullmedalje i Lausanne 2020 
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Lag BURØISUND/Team Nasjos 

 

Gutta med det kuleste lagnavnet! Team Nasjos 

 

Høsten 2019 ble det endringer i laget. Da Magnus Røros valgte å gi seg før sesongen startet. Da var 

det lite uenigheter om at Oliver Sviggum skulle få tilbud om å bli med oss denne sesongen. Han 

takket ja og vi reiste til Karlstad for å spille Jenny’s Memorial i slutten av september. Der stakk vi 

av med tredjeplassen. Mot slutten av november dro vi til Trondheim og ønsket å følge opp 

den gode prestasjonen fra Karlstad. Og vi endte til slutt med nok en tredjeplass. Dette var 

første runde i Yngre junior touren. Den andre runden var som vanlig på hjemmebane. Og vi 

øynet et lite håp om å følge opp fjorårets prestasjon fra denne turneringen. Vi var ikke langt 

unna finaleplassen denne turneringa, men det endte opp med nok en tredjeplass. Tre 

tredjeplasser første halvdel av sesongen er en sterk prestasjon og forbedring hvis man 

sammenligner med fra året før. Før 2019 var over valgte vi å stille på Nøhr`s Julecup. Vi 

skiftet navn til Team Nasjos og kom helt til finalen. Der ble det andreplass og god selvtillit før 

året 2020.  

På nyåret reiste vi til Oppdal for å spille tredje runde i touren. Heine Buraas var ikke med da 

han var i Lausanne for å se på YOG. Vi klarte oss likevel veldig bra og kom oss til finalen. I 
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Oppdal ende finalen med tap. Andreplass er nok en sterk prestasjon. Dessverre måtte vi ofre 

sjansene våre for å få tellende resultater på sammenlagtlisten fordi Njål Kongssund var blitt 

for gammel for yngre junior. Fjerde runde i touren var på Hedmarken. Og dette var våres 

siste sjanse for å vinne en turnering denne sesongen. Oliver ble dessverre syk, men vi klarte 

å dra i land seieren i finalen og fikk en velfortjent førsteplass. 

Utenom å ha deltatt på seks turneringer i år har vi også spilt andre divisjon i 

Lillehammerserien. Og det ser ut til at vi blir å se i førstedivisjon neste år. Denne sesongen 

har vi også trent med juniorlagene til klubben. Dette har hjulpet oss med å utvikle lagets 

ferdigheter og vi føler at vi har hatt stor fremgang denne sesongen. Det er god stemning i 

laget både på og av banen og stor treningsvilje. Neste sesong håper vi å spille noen 

turneringer i NJCT. 

Vi er veldig takknemlige for å få trene med en så bra gruppe curlingspillere og ønsker å takke 

Lillehammer Curlingklubb for god støtte gjennom denne sesongen. 

 

 

Kidsgruppa: 

 

Norges største kidsgruppe 

 Kids-gruppa i Lillehammer Curlingklubb (LCK) fortsatte veksten også inn i 2019-2020-

sesongen. Etter å ha startet med rundt 20 spillere, ble det etter hvert en stabil gruppe på 16 

som utgjorde Kids-gruppa. I gruppa er det god fordeling både i kjønn og alder, og det er et 

veldig godt miljø i gruppa. Trenere for kids er NTG-elevene, og dette samarbeidet har fungert 

veldig fint i 2019. For barna er det flott å ha gode rollemodeller som ikke er så veldig mye 

eldre enn dem. 

tel:+4720192020
tel:+4720192020
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Kids-gruppa deltok i 2019 på turneringer i Oppdal, Stange, Trondheim og Lillehammer. På de 

to sistnevnte stilte LCK med 4 Kids-lag, og i begge tilfeller var 15 av 16 spillere med på 

turneringen. 

Kids trener i utgangspunktet hver mandag. For sisteårs kids har det i tillegg vært et tilbud om 

å delta på yngre junior-treningene annenhver uke. Dette har vært et populært tilbud. Før 

sesongen 2020-2021 er det hele 7 kids som rykker opp til yngre junior. Dette vil styrke yngre 

junior, og samtidig legge press på klubben for å sikre den fortsatt gode rekrutteringen til kids. 

 

Lillehammerserien 2019:  

 

Lillehammers vakreste curlingeventyr - Sparebank 1 Gudbrandsdalserien 
Lillehammerserien avsluttet våren 2019 med 22 lag i 3 divisjoner. 

Vinnere ble: 

1.divisjon: Team Mosetertoppen Skiline Curling 

2.divisjon: Veidekke 1  

3.divisjon: Burøisund  

 

 

tel:+4720202021
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Høsten 2019 startet serien opp igjen med Kai Ove Rønning som icemaker og hovedansvarlig med god 

hjelp fra Thomas Myrhaug til oppsett og resultatservice.  

Noen lag falt fra og noen nye kom til og vi startet opp med 22lag i 3 divisjoner. 

Mye god curling i alle divisjoner og serien har blitt en god arena for matching for alle lag som er ute å 

spiller i norgescup og internasjonalt. 

Det er i skrivende stund fortsatt åpent om seriemesterskapet i alle divisjoner. 

Det ble også startet en egen curling cafe i 1.etg som har blitt veldig populær blant spillerne, her får 

man kjøpt vafler, mineralvann, kaffe og diverse sjokolade. 

Takk til kristin for ståpå vilje og hyggelig kioskbetjening. 

Fra Januar 2020 fikk vi ny hovedsponsor og serien heter nå Sparebank1 Gudbrandsdalserien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

side 29  

Samarbeidspartnere 

Vi retter en stor takk til våre samarbeidspartnere som i 2019 har vært følgende bedrifter:  
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TUSEN TAKK TIL ALLE MEDLEMMER OG ILDSJELER 

SOM HAR BIDRATT TIL AT 2019 BLE ET STRÅLENDE ÅR 

FOR LILLEHAMMER CURLINGKLUBB! 

 

 


